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Vstupní informace, cíle MPP 

 

Základní informace 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany 

Adresa školy Chrášťany 100, 373 04 Chrášťany, okres 
České Budějovice 

Právní forma Příspěvková organizace 

Identifikační číslo školy (IČO) 70 98 88 62 

Email školy zs.chrastany@seznam.cz 

Škola sdružuje 

Základní škola IZO 107 720 400  

Mateřská škola IZO 107 530 457  

Školní družina IZO 114 200 696  

Webové stránky www.zschrastany.cz 

 

Školské poradenství 

Ředitelka školy 

Jméno a příjmení Mgr. Miroslava Machová 

Telefon +420 734 847 786 

Email zs.chrastany@seznam.cz 

Školního metodika prevence 

Jméno a příjmení Mgr. Ivana Šulcová 

Telefon +420 724 690 737 

Email ivanasulcova@zschrastany.cz  

Výchovný poradce 

Jméno a příjmení Mgr. Jana Pazderová 

Telefon +420 724 715 384 
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Email janapazderova@zschrastany.cz 

Školní psycholog 

Jméno a příjmení Mgr. Pavla Fojtíková 

Telefon +420 778 773 157 

Email zs.chrastany@seznam.cz 

 

 

Základní 
škola 

 

Počet učitelů 
 

Počet tříd 
 

Počet ročníků 
 

Počet žáků 
 

Počet 
asistentů 

I. stupeň  4 4 5 57 3 

II. stupeň  6 4 4 50 2 

Celkem 10 8 9 107 5 

 

Mateřská škola Počet učitelů Počet dětí 
Počet asistentů, 

chůva 

I. oddělení - 
Koťátka 

2 26 1 

II. oddělení - 
Broučči 

2 26 0 

III. oddělení - 
Sluníčko 

1 11 0 

Celkem 5 63 1 

 

 

 

Použité zkratky:  

MPP Minimální preventivní program  

ŠMP Školní metodik prevence  

SPJ Sociálně patologické jevy  

RCh Rizikové chování  

RVP Rámcový vzdělávací program 
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PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

Základní charakteristika školy 

 

Vnitřní zdroje 

 

1. Charakteristika školy  

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany se nachází na severním okraji obce Chrášťany. V 

současné době probíhá výuka a vzdělávání v několika budovách.  

Součásti školního areálu je mateřská škola, která je se základní školou spojena 

uzamykatelnou chodbou. 

Součástí areálu je budova družiny s kuchyní a jídelnou a také budova s tělocvičnou. 

Základní škola Chrášťany navštěvují žáci z Chrášťan a okolních vesnic. Žáci dojíždějí z Hostů, 

Koloměřic, Doubravy, Doubravky, Dražíče, Písecké Smolče, Slabčic, Nemějic, Karlova, Březí a 

z Bernartic atd. 

Autobusové spojení vyhovuje potřebám výuky. Autobusová zastávka se nachází  

cca 150 metrů od budovy školy. 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje Základní školu v Chrášťanech celkem 107 dětí, z toho 

57 první stupeň a 50 dětí druhý stupeň.  

Pedagogický sbor tvoří na 10 učitelů. Výuku na prvním stupni zajišťují také učitelé druhého 

stupně. Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) v souladu s 

Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání (RVP ZV) platným od 01. 09. 

2017. 

Školská rada, se skládá z 6 členů (2 zástupci pedagogů, 2 zástupci zřizovatele a 2 zástupci 

rodičovské veřejnosti), dohlíží na fungování a prosperitu školy.  

Prostory obou budov jsou světlé, estetické a jsou přizpůsobené potřebám žáků. Všechny 

učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem. Interaktivní tabule jsou umístěny v pěti 

učebnách.  

Prostory školy jsou během školních přestávek kontrolovány dohlížejícím vyučujícím.  

Součástí školy je i školní knihovna, kde žáci mohou relaxovat. V době odpoledního vyučování 

mohou žáci využívat služeb školní knihovny a volnou hodinu (v případě špatného počasí) 

mohou trávit v prostorách knihovny, kde je zajištěn dohled. Ke vzdělávacím a volnočasovým 

jsou určeny další učebny, např. učebna výtvarné výchovy, kuchyňka. 
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Výuka tělesné výchovy probíhá ve školní tělocvičně, jejíž součástí jsou sociální zařízení a 

oddělené dívčí a chlapecké šatny. Vzhledem k získaným dotacím je školní tělocvična 

postupně vybavována novým cvičebním materiálem, pomůckami a nářadím.  

Základní škola v Chrášťanech zajišťuje pro žáky prvního stupně pobyt ve školní družině. Školní 

družina využívá pro své volnočasové aktivity obecní fotbalové hřiště a dětské hřiště, jež se 

nacházejí v těsné blízkosti školy.  

V několika posledních letech je počet žáků ve škole stabilní. V současné době je větší počet 

žáků na prvním stupni.  

Žáci jsou v průběhu třídních hodin každoročně seznámeni se školním řádem a jsou poučeni o 

bezpečnosti. Školní řád podepisují nejen zákonní zástupci, ale i samotní žáci. Dále jsou 

poučeni o nutnosti plnění školních povinností, které vyplývají ze školního řádu a o jejich 

akceptaci. Před každou školní akcí jsou žáci instruováni a poučeni o bezpečnosti.  

 

2. ŠMP, preventivní tým a vedení školy  

Funkci školního metodika prevence zastává od školního roku 2019/2020 Mgr. Ivana Šulcová 

na základě §2, pís. c) vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních.  

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem školy, tj. Mgr. Janou 

Pazderovou a se školním psychologem v pravidelných intervalech.  

Nezbytná je též kooperace s ředitelkou školy. Další spolupráce probíhá s členy 

pedagogického sboru, zvláště s třídními učiteli jednotlivých ročníků. V případě výskytu 

jakéhokoliv problému se třídní učitelé, zákonní zástupci, ale i žáci obracejí na ŠMP 

neodkladně, popř. ve stanovených konzultačních hodinách (osobně, telefonicky, písemně, 

elektronicky). Školní metodik prevence poskytuje činnost metodickou, koordinační, 

informační a poradenskou. Na webových stránkách školy je uveden telefonický kontakt na 

ŠMP, dále pak orientační čas konzultačních hodin.  

Komunikace se zákonnými zástupci probíhá formou přímého kontaktu, tj. prostřednictvím 

třídních schůzek, popř. mimořádně svolávaných setkání, včetně různých aktivit se zákonnými 

zástupci apod. Zákonní zástupci jsou dále informování o dění pomocí žákovských knížek, 

internetovou cestou (webové stránky školy), informačními nástěnkami v aule školy, 

telefonicky či elektronicky. Takovýto způsob komunikace eliminuje, dle názoru 

pedagogického sboru, vysokou míru záškoláctví, kriminality a delikvence. 

Pedagogický sbor se dále snaží předcházet rizikovému chování a jeho projevům pořádáním 

různých volnočasových aktivit, včetně kroužků. Jedná se o kroužky, jež jsou organizovány 

zaměstnanci školy, popř. za přispění pomoci zákonných zástupců. Vyučující dále 

zprostředkovávají dětem informace o dalších možnostech využití volného času, tj. o nabídce 

Městského domu dětí a mládeže v Týně nad Vltavou, dále o programu hudební školy, jejíž 

výuka probíhá přímo ve v naší škole a sportovních klubů v blízkém okolí.  
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Náměty, jak trávit svůj volný čas, získávají žáci nejen během vyučovacího procesu, ale např. 

také díky tzv. projektovým dnům. Tyto aktivity jsou vnímány jako preventivní kroky, jež 

vedou k omezení výskytu rizikového chování, zvláště pak drogové závislosti, alkoholismu, 

kouření a výskytu šikany. 

O oblasti zdravého životního stylu, ekologii a o prevenci vzniku poruch příjmu potravy jsou 

žáci poučeni v rámci vzdělávacích témat odpovídajících vyučovacích předmětů (OV, TV, PŘ, Z, 

PRV, VKZ, …). Zmíněné rizikové chování je též náplní projektových dnů. 

 

3. Vnitřní informační zdroje  

Úkolem školního metodika prevence je sledování internetových portálů, jež se zabývají 

tématem primární prevence ve školách a školských zařízeních. Schránka důvěry se v 

uplynulých letech ukázala jako neefektivní. Z toho důvodu funguje pravidelná komplexní 

spolupráce mezi třídními učiteli, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a 

školním psychologem.  

 

Vnější zdroje 

 

Přehled dokumentů a platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování, z nichž 

vychází realizace MPP  

Zákony  

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon)  

• Zákon č. 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona  

• Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 

563/2004 Sb.  

• Zákon č. 379/2015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami  

Strategie  

• Národní strategie protidrogové politiky  

• Strategie primární prevence MŠMT  

Vyhlášky  

• Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb.  
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• Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním 

systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb.  

Metodické pokyny  

• Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních, č.j.: MŠMT – 22294/2013-1  

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28  

• Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 20006/2007 – 51  

• Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22  

• Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení, č.j.: 24 246/2008-6  

• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14  

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j.: 37 014/2005-25  

Související normy  

• Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) – ohlašovací 

povinnost školy při neomluvených hodinách  

• Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. – více o ohlašovací povinnosti školy  

• Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.: 

25884/2003-24  

• Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže č. 

218/2003 Sb.  

V indikovaných případech je organizována spolupráce ŠMP s následujícími organizacemi a 

odbornými zařízeními:  

• okresní metodik prevence – Pavla Nýdlová, Edita Mečířová Tobi  

• metodik prevence PPP – České Budějovice  

• protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality  

• kurátor pro děti a mládež  

• OSPOD a komise sociálně právní ochrany dětí  
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• THEIA České Budějovice 

• Policie ČR  

• lékaři – pediatři  

• praktičtí lékaři (např. v případě záškoláctví, poruchy příjmu potravy apod.) 

Vnějšími informačními zdroji, které poukazují na rizikové oblasti, jsou zejména internetové 

stránky, jichž je využíváno v rámci metodické a koordinační činnosti ŠMP:  

• www.MŠMT.cz  

• www.prevence-info.cz  

• www.primarniprevence.cz  

• www.adiktologie.cz  

• webové stránky Pražského centra primární prevence  

• webové stránky NNO – např. www.theia.cz  

 

Tým prevence sociálně patologických jevů (SPJ) 

 

1) Vedení školy:   ředitelka školy: Mgr. Miroslava Machová  

zástupce ředitele: Mgr. Ivana Šulcová  

 

2) Školní poradenské služby:  školní metodik prevence: Mgr. Ivana Šulcová  

výchovný poradce: Mgr. Jana Pazderová  

školní psycholog: Mgr. Pavla Fojtíková  

třídní učitelé 

 

 

Vstupní informace a jejich zdroje 

 

1. Informace od žáků  

Žáci prvního stupně označili za rizikové chování spory se spolužáky, nadávky.   
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Žáci 2. stupně upozornili vyučující na užívání alkoholických látek svých spolužáků. Občas 

docházelo ke sporům mezi žáky jednotlivých ročníků.  

 

 

 

 

2. Informace od zákonných zástupců  

V minulém roce upozornili rodiče zaměstnance školy na hádky spory mezi žáky různých 

ročníků, hádky ve třídách a na občasné nevhodné chování mimo výuku. 

 

3. Informace od pedagogů  

Pedagogický sbor označuje výskyt SPJ v Základní škole a Mateřské škole Chrášťany za 

minimální. Problematické oblasti spatřují pedagogové zejména v rizikovém chování, tedy v 

kouření, požívání alkoholu a v sebepoškozování.  

Za další nesnáz v případné eliminaci Rch považují vyučující nezájem některých rodin a jejich 

případnou nespolupráci. O problémech jsou vedeny pravidelné diskuse, a to v průběhu 

metodických sdružení, na provozních poradách a pedagogických radách.  

 

4. Informace o škole jako celku (hodnocení MPP předchozího školního roku)  

Během školního roku 2020/2021 nebyla řešena žádná neomluvená absence, byla udělena 

jedna zhoršená známka z chování.  Ve škole byl řešen případ s užitím alkoholu, šířením 

pornografického materiálu. Během online výuky se vyskytl problém se zanedbáváním výuky. 

Vzhledem k pandemické situaci byly zrušeny projektové dny a exkurze. Žákům byly 

poskytnuty výukové materiály a notebooky, tak aby se mohli aktivně zúčastnit výuky. 

Některým žákům se během distanční výuky individuálně věnovaly asistentky naší školy. Na 

konci školního roku byly žákům umožněny výlety a společné třídní akce k zlepšení vztahů ve 

třídách.  
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Cíle vyplývající ze zmapování situace 

 

Konkrétní cíle (na základě výskytu Rch v minulém školním roce):  

 

Primární prevence bude ve školním roce 2021/2022 zaměřena na následující oblasti Rch:  

1) kouření 

2) návykové látky (včetně alkoholismu) 

3) mezilidské vztahy a tolerance  

4) bezpečně na internetu 

5) zdravý životní styl 

Obecné cíle, kterých chceme dosáhnout ve všech tématech primární prevence:  

 

1) kvalitní vzdělávání ŠMP a dalších realizátorů školských poradenských služeb, tj. 

výchovného poradce, školního psychologa, pedagogických pracovníků,  

2) působit na všechny oblasti Rch a eliminovat tak SPJ v co největší míře,  

3) být součástí projektů pořádaných jinými subjekty, participovat na nich,  

4) nabízet volnočasové aktivity žákům a snížit tak riziko výskytu SPJ,  

5) udržovat dobré vztahy mezi školou a rodinou,  

6) pravidelně organizovat schůzky se zákonnými zástupci a poučit zákonné zástupce o 

možných rizikách, jimž je jejich dítě vystaveno,  

7) informovat zákonné zástupce o didaktických materiálech, případně jim je poskytnout,  

8) nabídnout zákonným zástupcům poradenskou činnost,  

9) zapojit zákonné zástupce do školních aktivit,  

10) zapojit žáky do realizace primární prevence. 
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Minimální preventivní program 

 

Práce pedagogického sboru a vedení školy 

 

1. V oblasti přímé práce pedagogů  

Pedagogický sbor je primárním činitelem, jenž v případě podezření na nevhodné chování u 

žáků vyrozumí o situaci třídního učitele. Hierarchickým postupem je dále Rch řešeno se 

školním metodikem prevence a výchovným poradcem. Důležitá je kooperace všech 

pedagogů, neboť pouze tak lze účinně eliminovat SPJ. V případě výskytu SPJ je škola povinna 

postupovat na základě metodického pokynu a školního řádu, v němž jsou konkretizována 

výchovná opatření ZŠ a MŠ Chrášťany. V případě potřeby má škola povinnost vyrozumět další 

dotčené orgány a instituce.  

2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ  

Vzdělávání pedagogických pracovníků se bude ve školním roce 2021/2022 odvíjet podle 

aktuální nabídky dalšího vzdělávání.  

3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ  

Ve školním roce 2021/2022 bude další vzdělávání ŠMP a pedagogických pracovníků probíhat 

podle dostupné nabídky vzdělávacích center. ŠMP se jako každoročně zúčastní semináře 

setkání školních metodiků prevence, který pořádá PPP České Budějovice. Další vzdělávací 

aktivity se budou odvíjet individuálně. Ostatní pedagogičtí pracovníci budou koordinováni 

ŠMP, a to v pravidelných intervalech, tedy na pedagogických radách. V případě výskytu SPJ v 

ZŠ Chrášťany bude bezodkladně vyhledána konkrétní metodická a mentorská pomoc, 

případně školení v oblasti Rch pro všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.  

 

Školní metodik prevence seznámil pedagogické pracovníky dne 20. 9. 2021:  

• s obsahem MPP pro školní rok 2021/2022,  

• s výchovným opatřením Rch zakotveným ve školním řádě,  

• s kompetencemi ŠMP,  

• s požadavky kladenými na třídní učitele a další pedagogické pracovníky,  

• s vedením dokumentace a případnou výměnou informací,  

• s dostupnými školeními v oblasti SPJ,  

• s důležitými kontakty a odbornou pomocí,  

• s aktuální kooperací s PPP pro rok 2021/2022,  
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• s dalšími vizemi z oblasti Rch.  

 

Spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků 

 

1. Způsoby seznámení zákonných zástupců s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP  

Zákonní zástupci jsou informováni na prvotních třídních schůzkách o funkci školního 

metodika prevence a o jeho kompetencích. Dále je zákonným zástupcům sděleno, kde sídlí 

školní metodik prevence, jeho konzultační hodiny, případně jsou odkázáni na webové 

stránky školy, kde je uveden osobní kontakt na školního metodika prevence.  

Svým podpisem stvrzují, zda dovolují, aby se jejich dítě zúčastnilo akcí, při nichž s nimi bude 

pracovat školní metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog.  

 

Školní metodik prevence: Mgr. Ivana Šulcová  

Sídlo: kabinet zástupce ředitele (přízemí)  

Konzultační hodiny: každé pondělí 7:50 – 8: 35 

Email: ivanasulcova@zschrastany.cz  

Telefon: +420 724 690 737  

 

Zákonní zástupci mohou školního metodika kontaktovat písemně, elektronicky či osobně, a 

to v případě podezření na Rch u jejich dětí, ale i u žáků, kteří navštěvují Základní školu a 

Mateřskou školu Chrášťany. Informační nástěnka o veškerých kontaktech, jež se vztahují k 

SPJ, je umístěna v aule školy (u vchodu vpravo).  

V případě, že by byl prováděn anonymní monitoring Rch u žáků, budou zákonní zástupci 

písemně vyrozuměni a požádáni o souhlas. Takovýto monitoring probíhá za asistence 

školního psychologa. O MPP mohou zákonní zástupci požádat ředitelku školy, Mgr. Miroslavu 

Machovou, a to pro účely nahlédnutí a prostudování dokumentu.  

 

2. Aktivity podporující spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků 

(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…)  

Název aktivity: 

Setkání zákonných zástupců a dětí z 1. ročníku  

Vánoční dílničky a Vánoční prodej 
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Školní ples  

Projektové dny  

Školní akademie  

Exkurze a výlety 

 

Program preventivních aktivit pro žáky školy 

 

1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP  

O funkci školního metodika prevence jsou žáci informováni ze strany třídních učitelů, a to 

vždy neprodleně na začátku školního roku. Žáci jsou, podobně jako zákonní zástupci, 

seznámeni s kompetencemi školního metodika a instruováni o případném kontaktování 

metodika prevence. Dále jsou poučeni o tom, že se školním metodikem mohou problém 

konzultovat v jakýkoliv den, tedy i mimo konzultační hodiny.  

 

2. Cílová skupina MPP  

• žáci 1. – 9. ročníku Základní školy a Mateřské školy Chrášťany  

• pedagogičtí pracovníci  

• zákonní zástupci  

 

3. Cíle minimálního preventivního programu  

Do realizace minimální prevence, specifické/nespecifické, je zapojen každý pedagogický 

pracovník naší školy. Jedná se o činnosti nejen vzdělávací, ale i výchovné.  

 

a) dlouhodobé cíle  

• maximální informovanost o dění ve škole ze strany pedagogů  

• zlepšení kooperace mezi složkami škola –žák –zákonný zástupce  

• minimalizace projevů šikany, příp. kyberšikany  

• eliminace užívání návykových látek, cigaret 

• snížení poptávky po návykových látkách  

• eliminace agresivního chování žáků, (s tím související zvýšená tolerance žáků)  
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• eliminace záškoláctví  

• eliminace všech dalších typů rizikového chování  

b) krátkodobé cíle  

• Stop kouření 

• Odmítání návykových látek 

• Bezpečné na internetu 

• Zdravý životní styl 

• Tolerance a mezilidské vztahy 

 

4. Preventivní aktivity 

a) Nespecifická prevence pro žáky ve výuce a vzdělávání  

Níže jsou popsány aktivity, jež nereagují na aktuální problémy a týkají se 1. a 2. stupně. 

Aktivity jsou v souladu se vzdělávacími cíli a ŠVP. Tyto činnosti vycházejí z dlouhodobých i 

krátkodobých cílů MPP. 

 

1. stupeň ZŠ 

Škola jako nový sociální prostor – seznamování se, rozvoj  

Já jako součást školy. Etiketa nejen ve škole – komunikace s učitelem, spolužáky, dospělými  

Život v rodině, rodiče a prarodiče 

Místo, kde žiji (komu otevřu, komu půjčím klíče)  

Člověk a jeho zdraví – prevence proti kouření, alkoholu, poruchám příjmu 

My a naše zdraví. Jak pečovat o zdraví, o zdravý životní styl.  

Škodlivé potraviny  

Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a ze školy 

My jako ochránci přírody – smysluplné trávení volného času, volnočasové aktivity s ohledem 

na přírodu, pomoc přírodě i lidem  

Internet jako nástroj her a nebezpečí, mediální výchova 

 

Projekt „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ - zdravý životní styl jedince  
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Další preventivní činnosti budou postupně realizovány během školního roku – na základě 

možností školy a aktuální situace. 

 

 

2. stupeň ZŠ 

Komunikace mezi spolužáky, problematika týrání a zneužívání  

Xenofobie 

Linka důvěry  

Puberta a lidská sexualita 

Sexuální výchova – nebezpečí AIDS, pohlavní choroby 

Odlišnost nebo normalita? Homosexualita, transsexualita 

Rodičovství  

Kamarád v nouzi 

Záškoláctví – kdo, kdy, kde, jak, proč? 

Internet jako bezpečí? – prevence šikany, kyberšikany  

Trávení volného času a psychohygiena, volnočasové aktivity jako eliminační činitel rizikového 

chování  

Nebezpečí kouření a alkoholu, závislost 

Zvládání stresu  

Etika v praxi  

Přátelé mohou být i nebezpeční – prevence agresivního chování  

Drogy – nejčastěji zneužívané návykové látky, závislost, pomoc 

Zdravý životní styl  

Parta jako nová rodina? 

Právní ochrana  

Dodržování zákonů a sankce za případné nedodržení, protiprávní jednání, význam sankcí  

Děti a paragrafy. Máme svá práva?  

Nemoc zvaná odlišnost? Rasismus, Šikana, kyberšikana  

Média a jejich vliv  
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Projekt „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ - zdravý životní styl jedince  

Další preventivní činnosti budou postupně realizovány během školního roku – na základě 

možností školy a aktuální situace. 

 

b) Specifická prevence pro žáky ve výuce a vzdělávání  

Specifická prevence reaguje na individuální situaci a výskyt rizikového chování ve třídě či 

škole. Jedná se zejména o aktivity, jež nejsou součástí učebního plánu, tudíž i ŠVP. V případě 

výskytu takového jevu, jenž je odhalen na základě konkrétního šetření, je započato výchovné 

opatření, a to formou cíleného programu.  

 

5. Jednorázové aktivity pro žáky - tyto aktivity budou ovlivněny situaci vzhledem  

k covid-19 

Projektové dny  

Zimní olympiáda  

Drakiáda  

Vesnická liga  

Školní akademie  

Lyžařský kurz  

Školní a tematické výlety 

Divadelní a filmová představení  

Besedy, workshopy  

Spaní ve škole  

Kurz první pomoci 

Exkurze  

Orientační běh 

Školní ples 

 

6. Ostatní akce v oblasti prevence SPJ 

 

a) Speciální akce  

Projekt: Desatero pro primární prevenci 
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Český den proti rakovině 

Šikana – jak s ní bojovat 

Bezpečně na internetu 

Řekni ne! – jak odmítnout alkohol, cigarety a další návykové látky 

b) Volnočasové aktivity pro žáky pořádané na půdě školy 

 

Hasiči  

Pohybové hry 

Sportovní hry 

Tanečky pro holčičky 

Výuka hry na hudební nástroje 

Knihovna 

 

Evidence a efektivita 

 

Školní metodik prevence si vede dokumentaci o případném výskytu SPJ ve škole. Součástí 

dokumentu je záznam o vzdělávacích akcích dalších pedagogických pracovníků a o 

preventivních aktivitách, které byly uspořádány pro žáky. Hodnocení těchto aktivit probíhá v 

rámci pedagogických porad.  

 

 

Závěrečné informace a důležité kontakty 

     

Důležité kontakty 

Policie České republiky   158 

Rychlá zdravotnická záchranná služba 155 

Hasičský záchranný sbor České republiky 150 

Integrovaný záchranný systém ČR 112 

Obecní policie   156 
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Pomoc dětem v krizi 

Linka důvěry Dětského krizového centra 241 484 149 problem@ditekrize.cz  

Linka bezpečí 116 111 pomoc@linkabezpeci.cz  

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě 777 800 002 

(St 10-18 h) 

lpp@nasedite.cz  

Vzkaz domů 724 727 777 

800 111 113  

 

Rodičovská linka 840 111 234   

Pomoc obětem trestných činů 

Linka Bílého kruhu bezpečí, o.s. 734 479 644    

Pomoc obětem domácího násilí 

DONA 251 511 313 

Poradenská zařízení 

OSPOD Týn nad Vltavou 385 772 295 

OSPOD ČB 386 801 602 

OSPOD Písek 382 330 813 

PPP - Metodik 

prevence ČB 

Bc. Pavla Nýdlová   

Bc. Edita Mečířová 

Tobi 

720 523 448 

722 414 531 

prevence@pppcb.cz 

edita.mecirova@pppcb.cz 

PANSOPHIA - Sdružení pro výchovu v sociální 

oblasti 

0607 158 069 

ARKÁDA – Krizové centrum, ČB 387 313 030 

ARKÁDA – Sociálně právní ochrana dětí – 

Písek 

382 222 300 

THEIA 775 202 421 www.theia.cz 

Webové stránky 

www.linkaduvery.cz 

www.ditenauteku.ic.cz 

mailto:prevence@pppcb.cz
mailto:edita.mecirova@pppcb.cz
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www.soscentrum.cz 

www.sanarim.cz 

www.drogovaporadna.cz 

www.prevcentrum.cz 

www.sikana.cz 

anorexie.wz.cz 

www.prevence-info.cz 

www.adiktologie.cz 
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Seznámení ředitelky školy s MPP 20. 9. 20201 

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 20. 9. 2021 

 

Seznámení pedagogického sboru s MPP pro školní rok 2021/2022 

J. Pazderová 
 

O. Březinová 
 

I. Hrychová 
 

D. Prášková 
 

J. Jára 
 

J. Kolář  
 

H. Dostálová 
 

V. Antonínová 
 

A. Vandová 
 

I. Dědičová 
 

L. Lišková 
 

T. Neškodná 
 

N. Kohoutová 
 

P. Hynková 
 

 

 

MPP zpracovala: Mgr. Ivana Šulcová, v Chrášťanech, 20. 9. 2021  

podpis ŠMP: …………………………………………………………  

 

 

za MPP zodpovídá: Mgr. Miroslava Machová, v Chrášťanech, 20. 9. 2021  

podpis ředitelky školy: ……………………………………………….  


